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 چکيده

هاي پذيرش فناوريمؤثر بر  عوامل جامع در خصوص چارچوبیهدف از پژوهش حاضر، ارائه  هدف:

 هاي دانشگاهی ايران است. اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه

ه تحلیلی است ک-پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ شیوه اجرا، پیمايشی :شناسی روش

در بخش  و توایل محلیفی( انجام شده است. در بخش اول، از روش تحک-با رويکرد ترکیبی )کمی

بخش  جامعه پژوهش در استفاده شده است. و ابزار پرسشنامه محقق ساخته ز تکنیک دلفیادوم 

ن متخصصانفر از  40در بخش دوم، و آوساينس مدرک شناسايی شده در پايگاه وب 3922 ،اول

 گیري هدفمند هستند. به روش نمونه فناوري اطالعات

فتند و از بین رمدل پذيرش فناوري به کار  9ها، درصد پژوهش 93/82ها نشان داد که در يافته ها:يافته

چارچوب  اد کهها نشان ديافتهديگر بیشترين کاربرد را دارد.  694با فراوانی  (TAM) ها مدل تمآن

استفاده ي سودمند .استمولفه  42 شاملهاي دانشگاهی ايران در کتابخانه هانهايی پذيرش فناوري

اي رتبه هاي فناوري( و رضايت کاربر به ترتیب با کسب میانگیندرک شده، کیفیت سیستم )ويژگی

 ها در پذيرش فناوري هستند. مهمترين مولفه 97/26و  63/28، 10/32

تواند نقش یهاي موثر بر پذيرش فناوري مبندي مولفهپژوهش حاضر، با شناسايی و اولويت گيري:نتيجه

ییر، توسعه و ها به هنگام تغها در کتابخانهدر رضايت کاربران و افزايش اثربخشی فناوريبسزايی 

 سازي ايفا نمايد. يا دگرگون

 هیهاي دانشگافناوري اطالعات و ارتباطات، پذيرش فناوري، کتابخانه هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
از  يکی عنوان ها بهکتابخانههاي اطالعاتی و ارتباطی جزو ساختار اصلی امروزه، فناوري

ها از اند و تاثیرات مثبتی در کارکردهاي انواع کتابخانهحاضر شده عصر هاي اجتماعیسازمان

هاي اطالعاتی تاکید بر ضرورت استفاده و کاربرد فناورياند. هاي دانشگاهی داشتهجمله کتابخانه

(؛ 1394ابراهیم زاده و نقشینه ) هاي مختلف از جملهها در پژوهشو ارتباطی در کتابخانه

 2و ناظم 1حسین(؛ 1393فرد و ديگران )(؛ سلیمی1393عبادللهی، چشمه سهرابی و نوشین فرد )

( شاهدي بر اين 2010) 6و بیرادر 5(؛ سمپاس کومار2013) 4و ريچاردسون 3(؛ محمود2015)

  ادعاست.

 و ارتباطی هاي اطالعاتیناوريبرداري از مزاياي ف، به منظور بهرهي دانشگاهیهاکتابخانه

کنند. اما نکته قابل توجه آن است که در از آنها جهت انجام امور مختلف کتابخانه استفاده می

ها، به گیري از فناوريها با وجود نگرش مثبت و حمايت مديران در بهرهاين کتابخانهبسیاري از 

هاي موجود در کتابخانه اي از فناوريشايستهشان، استفاده دلیل عدم پذيرش آنها توسط کاربران

 8ديويسو  7ونکاتشچنانچه . (1378؛ داورپناه، 1390اسفندياري مقدم، حسینی شعار، ) شودنمی

 هايی که توسط کاربران بالقوه مورد پذيرش واقع نشوند، باعثاند فناوري( نیز اشاره داشته2000)

شوند. موجب به هدر رفتن سرمايه و نیروي انسانی میها نخواهد شد و تنها اثر بخشی در سازمان

هاي دانشگاهی جهان از جمله بر اين اساس، مشکل اساسی که امروزه در بسیاري از کتابخانه

است که  هاهاي موجود در اين کتابخانهکشور ايران وجود دارد، عدم استفاده شايسته از فناوري

شود. انه از نظر نیروي انسانی، بودجه و زمان میهاي کتابخگذاريمنجر به هدر رفتن سرمايه

(،  2015هاي انجام شده از جمله حسین و ناظم )پژوهش برخی از نتايجمشاهدات و همچنین 

(، کابانی و مطلبی 1392(، حسین زاده )1393(، علی اکبري )1393بهرامی و صنعت جو )

 امکاناتطالعاتی و ارتباطی و هاي افناوري( حاکی از آن است که از 1392(، رشیدي )1392)
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توان گفت می دين ترتیب،آيد. باي به عمل نمیبرداري شايستهاستفاده و بهره هاها در کتابخانهآن

ها براي برخورداري از مزاياي آنها کافی نیست ها در کتابخانهسازي و توسعه فناوريکه تنها پیاده

ها نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. ريبلکه پذيرش کاربران و استفاده اثربخش از فناو

ها گیري از فناوريها خواهان افزايش اثربخشی و کارايی بیشتر هنگام بهرهبنابراين، اگر کتابخانه

ها توسط کاربران آنها با رفتارهاي متفاوت در هستند، بايد به عواملی که باعث پذيرش فناوري

توانند با فراهم کردن اين عوامل در هاي دانشگاهی میشوند، آگاه باشند. کتابخانهسازمان می

سازي فناوري؛ باعث رضايت کاربران و افزايش اثربخشی هنگام تغییر، توسعه و يا دگرگون

، يکی از موانع عمده بر سر راه استفاده با توجه به مطالب بیان شدهها در کتابخانه شوند. فناوري

ها ها، عدم پذيرش فناوريبخشی کامل آنها در کتابخانههاي موجود و يا اثرشايسته از فناوري

مايه و نیروي انسانی در جلوگیري از هدر رفتن سر و به منظورمسئله اين به دلیل اهمیت است. 

، عواملاين با شناسايی و بررسی شود تا در پژوهش حاضر سعی می ،هاي دانشگاهیکتابخانه

هاي در کتابخانههاي اطالعاتی و ارتباطی که موجب پذيرش فناوري را ارائه دهدچارچوبی 

-گیرندگان پیادهمديران و تصمیمراهنماي عمل تواند می چارچوب. اين شونددانشگاهی ايران 

 باشد. ايران هاي دانشگاهیها در کتابخانهاز فناوريموثر سازي و استفاده 

 پيشينه پژوهش
هاي اطالعاتی و ارتباطی که امروزه توجه ارتباط با فناوريهاي پراهمیت در يکی از زمینه

هاي مختلف را به خود معطوف داشته است، مديريت و درک عواملی است پژوهشگران حوزه

جديد و عدم مقاومت آنها در پذيرش  هايکه موجب تسهیل پذيرش کاربران نسبت به فناوري

هاي گوناگونی در ارتباط با ها و مدلن نظريهشوند. به دلیل اهمیت اين موضوع، تا کنومیها آن

توان به از جمله می اند.پیشنهاد، آزمايش و اصالح شده رتباطیهاي اطالعاتی و اپذيرش فناوري

 3ريزي شده(؛ نظريه رفتار برنامه1989) 2(؛ مدل پذيرش فناوري1975) 1نظريه عمل مستدل

 5(؛ مدل پذيرش فناوري تلفیق شده9951) 4ريزي شده(؛ نظريه تجزيه رفتار برنامه1991)
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هر چند مفهوم  اشاره کرد.و غیره ( 2003) 1(؛ نظريه يگانه سازي پذيرش و کاربرد فناوري1995)

تنها سه عامل ( 2003ونکاتش و ديگران )توسط  فناوري هاي پذيرشاصلی و زيربنايی مدل

از فناوري و استفاده واقعی از  هاي فردي نسبت به استفاده از فناوري، قصد استفادهالعمل)عکس

 از جملههاي گوناگون )پژوهش درهاي پذيرش تر مدلاما بررسی دقیق بیان شده است (فناوري

 ؛2017، 6، ابیوال5؛ اولوشوال2016و ديگران،  4المماري؛ 2014، 3، گواردينا2ساماراديواکارا

؛ 1388 ؛ رضايی،1392زاده، حسن نانگیر و رودساز، قربانی؛ 8913کفاشان، ؛ 2018، 7طاهردوست

پذيرش ها، هر يک از مدل عوامل مطرح شده در دهد کهمی ( نشان1387يعقوبی و شاکري، 

به  به همين دليل عوامل و دهندمورد بررسی قرار میيک يا چند جنبه خاص فناوري را از 

و  بینیبه پیش عمل مستدل. به عنوان مثال نظريه با يکديگر متفاوتندها كار رفته در اين مدل

، 8)وکیل الرعايا پردازدمیفناوري براي پذيرش درک عوامل تاثیرگذار انگیزشی بر رفتار فرد 

ريزي شده د در حالی که نظريه رفتار برنامههاي ارادي هستنمحدود به پیش بینی رفتار و (2011

پردازند و وان عوامل تاثیرگذار بر پذيرش میبه عنبه بررسی باورهاي رفتاري و هنجاري فرد 

به  .(1392)قربانی زاده و ديگران،  شودمحدود به رفتارهاي غیرارادي در پذيرش فناوري می

توان به مدل پذيرش فناوري ديويس اشاره کرد که تنها به بررسی عوامل عنوان مثالی ديگر، می

. (2016)المماري و ديگران،  پردازدمیرش فناوري براي پذيبر باورهاي درونی فرد  موثر بیرونی

اند به دلیل اينکه از هاي پیشین به کار رفتهتوان گفت عواملی که در هريک از مدلبنابراين می

اند، به صورت بالقوه ها پرداختهاي خاص به بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذيرش فناوريجنبه

عوامل موثر در هر  ی جامع در زمینهراي ارائه چارچوبتوانند سودمند باشند و بررسی آنها بمی

 تواند حائز اهمیت باشد.بافتی می

ي اطالعاتی و هافناوري پذيرش هايمدل زمینه در مطالعات گذشتهمرور از طرف ديگر، 

چنانچه دارند.  متفاوتی عملکردهاي هاي گوناگوندر محیط هامدل اين که دهدمی نشانارتباطی 

                                                           
1. UTAUT 
2.Samaradiwakara 
3.Gunawardena 
4. Al-Mamary 
5. Olushola 
6. Abiola 
7. Taherdoost  
8. Vakil Alroaia 



 205                        ...        هايهاي اطالعاتی و ارتباطی در كتابخانهچارچوب پذيرش فناوري

 
 

هاي گوناگون قابلیت کاربرد ها و جامعهمدل پذيرش فناوري ديويس در محیطمدلی مانند 

؛ احمدي ده قطب 1391؛ فرزين يزدي، 1396جاللی و ديگران، متفاوتی را به دست آورده است )

، 4و لیانگ 3، فوفانه2لین ،2016، 1يون، 1384؛ علیدوستی، 1385؛ شیخ شعاعی، 1389الدينی، 

يکی از داليل  (.1989، 9و وارشاو 8؛ ديويس، باگوزي2003، 7و کلرت 6، اينگهام5لگريس ،2011

؛ 1998، 11، فرقانی10)فین لینشان داده شده است  هاي پیشینچنانچه در پژوهشاين تفاوت 

مشايخی و ديگران،  ؛2002، 17، هیل16الک، 15؛ استراب2001، 14و سندرز 13، پگلز12ايشمان

هاي اطالعاتی باشد که در نوع و میزان اهمیت هر فناوريتواند بافت يا زمینه کاربرد می( 1384

 19و اورارد 18چنانچه مک کوي يک از عوامل تاثیرگذار بر پذيرش آنها تاثیري تعیین کننده دارد.

هاي گیرياند، به نتیجهانجام گرفته 20هاي گوناگونهايی که در محیطکنند پژوهش( بیان می2000)

بررسی  زمینه( در 1997) 22و برنر 21استراب، کیلاند. به عنوان مثال نتايج پژوهش متفاوتی رسیده

سه کشور اياالت متحده امريکا، سويیس و ژاپن نشان داد که مدل پذيرش فناوري ديويس در 

هاي متفاوت را به يک نسبت هاي گوناگون با فرهنگتواند رفتار کاربر در محیطمدل نمیاين 

ج پژوهش ايشان حاکی از آن بود که مدل ديويس فقط براي کشورهاي سوئیس نتاي بینی کند.پیش

و براي کشوري با فرهنگ متفاوت مانند  استو اياالت متحده از قابلیت کاربرد خوبی برخوردار 

                                                           
1. Yoon  
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؛ هانگ و ديگران، 1997؛ جفن، استراب، 2002؛ چاو، هو، 2001هاي القحطانی، به عنوان نمونه به پژوهش .20
 .مراجعه شود 1998؛ رز  و استراب، 2001-2002
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مورد بررسی در پژوهش ندارد. هر چند میزان سودمندي فناوري  مطلوبی ژاپن چندان کارايی

دهد هاي انجام شده نشان میمرور پژوهش بنابراين شور يکسان بود.براي هر سه ک (ايمیلايشان )

بافت هر بر اساس  هانیاز است تا عوامل موثر بر پذيرش فناوري ،به دلیل اهمیت اين مسئله که

 شناسايی و تعیین شوند.  هازمینه کاربرد فناوري و جامعه

بر پذيرش  تاثیرگذارتعیین عوامل شناسايی و شود تا ضمن در پژوهش حاضر سعی می

 .نمايدشخص مرا هاي دانشگاهی ايران ، میزان اهمیت هر يک از آنها در بافت کتابخانههافناوري

اي کتابخانه هايگیران فناوريتعیین میزان اهمیت هر يک از عوامل به طراحان و مديران و تصمیم

هاي کتابخانه ها درسازي فناوريهايی را براي طراحی، انتخاب و يا پیادهکند تا اولويتکمک می

 ند. تري داشته باشهاي درستگیريدانشگاهی به عنوان شیوه عمل پیش رو داشته و تصمیم

 پژوهش شناسیروش
تحلیلی -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ شیوه اجراي پژوهش، پیمايشی

يکرد اتخاذ شده، چارچوبی از کیفی( انجام شده است. در رو-است که با رويکرد ترکیبی )کمی

پیش تعیین شده مانند نظريه يا مدل براي بکارگیري وجود ندارد؛ به همین دلیل در بخش اول، 

هاي موثر بر پذيرش ها و پرکاربردترين مولفهیل محتوا، مهمترين مدللبا استفاده از روش تح

تکنیک دلفی، استفاده از س در بخش دوم، با د. سپش ن شناسايیهاي پیشیها در پژوهشفناوري

هاي اطالعاتی و ارتباطی در نظرات متخصصان جهت تعیین عوامل موثر بر پذيرش فناوري

 هاي دانشگاهی ايران اخذ شد. کتابخانه

به منظور بررسی ها در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ابزار گردآوري داده

شناسی با آشنايی و علمی رشته علم اطالعات و دانشاعضاي هیات روايی پرسشنامه از نظرات 

 4)در مجموع  هاي اطالعاتی و ارتباطی و زمینه موضوع پذيرش فناوريتجربه در حوزه فناوري

 پرسشنامه در ويرايشی و نگارشی نظر از تغییراتی آنها نظرات بر اساس فر( استفاده شد و ن

ز ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضريب گرفت. به منظور بررسی پايايی پرسشنامه ا صورت

بدست آمد که نشان از درجه باالي اعتبار، دقت و  95/0پرسشنامه  10آلفاي کرونباخ براي 

 اعتمادپذيري پرسشنامه دارد.
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ناسايی مدرک ش 3922 هايجامعه پژوهش در بخش اول )اسناد( شامل عنوان، چکیده و کلیدواژه

ز نفر ا 40 دوم، شامل جامعه پژوهش در بخششده در پايگاه استنادي وب آو ساينس بود. 

-خانهخبرگان فناوري اطالعات )شامل مديران و کارشناسان متخصص فناوري اطالعات در کتاب

 ات وها(؛ نخبگان دانشگاهی )شامل اعضاي هیات علمی رشته علم اطالعهاي مرکزي دانشگاه

وضوع مهاي اطالعاتی و ارتباطی و زمینه شناسی با آشنايی و تجربه در حوزه فناوريدانش

ازي سپیادهدر درگیر هاي پذيرش فناوري( و طراحان و متخصصان فناوري اطالعات در شرکت

یري مبتنی بر گاز روش نمونهدوم پژوهش، بخش در بودند.  هاها در کتابخانهو يا کاربرد فناوري

لکترونیکی، ابار با استفاده از پست  6هر دور دلفی تقريبا به طور متوسط در . ستفاده شدهدف ا

د تا شتلفنی به اعضاي پانل يادآوري گرديد و از آنها خواسته تماس حضوري و يا  به صورت

رسالی، با اپرسشنامه  40ها را ارسال نمايند. در دور اول، از زمان تعیین شده، پاسخ طی مدت

انگین تعداد پاسخ از طرف اعضا دريافت شد. در دور دوم با می 32بار،  8میانگین تعداد پیگیري 

 31بار،  4پرسشنامه و در دور سوم، با میانگین تعداد پیگیري  31بار از هر عضو،  6پیگیري 

 پرسشنامه دريافت شد. 

از نرم افزار اس.پی. اس. در بخش دوم،  و و اکسل 1اول، از نرم افزار راورپريمپ در بخش

بندي در نهايت به منظور تعیین اولويت و رتبه .شد استفاده هاجهت تجزيه و تحلیل داده 22 2اس.

 اي استفاده شد.میانگین رتبه ها ازمولفهمیزان اهمیت هر يک از 

 ي پژوهشهايافته
با استفاده از روش هاي پذيرش فناوري مدلپرکاربردترين پژوهش، ابتدا اين در از آنجا که 

و  3در ابتدا جستجوي ترکیبی در فیلد موضوع لذا،مورد بررسی قرار گرفتند. کمی تحلیل محتوا 

ساينس انجام گرفت. آودر پايگاه وب 4محدود به حوزه پژوهشی علم اطالعات و علم کتابخانه

 ارائه شده است.  1در جدول بازيابی شده  مدرک 3922هاي حاصل از تجزيه و تحلیل يافته

                                                           
نويسی زاده راوري طراحی و برنامهتوسط دکتر محمد توکلی 1395در سال  Ravar PreMapنرم افزار ايرانی  . 1

 شد.

2. SPSS 
3. TOPIC: ("accep*" or "adopt*") AND TOPIC: ("IT" OR "ICT*" OR 
"technolog*") AND TOPIC: ("theor*" or "model*")  
4. Refined by: RESEARCH AREAS: ( INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE ) 
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 هاي پیشیندر پژوهش هاي پذيرش فناوريترين مدل. پرکاربرد1جدول 

نام  نام التين نظريه/ مدل رديف
 اختصاري

فراوانی 
 كاربرد

درصد 
 فراوانی

 Technology مدل پذيرش فناوري 1
Acceptance Model TAM 694 47/47  

2 
ريزي نظريه رفتار برنامه

 شده
Theory of Planned 

Behavior TPB 225 39/15  

3 
مدل يکپارچه پذيرش و 

 استفاده از فناوري

The Unified Theory 
of Acceptance and 
Use of Technology 

UTAUT 103 05/7  

 Innovation نظريه اشاعه نوآوري 4
Diffusion Theory IDT 96 57/6  

5 
)کنش  نظريه عمل مستدل
 منطقی(

Theory of Reasoned 
Action TRA 90 16/6  

6 
هاي مدل موفقیت سیستم

 اطالعاتی
Information System 

Success Model ISSM 83 68/5  

7 
مدل تناسب وظیفه و 

 فناوري
Task Technology 

Fit Model TTF 64 38/4  

8 
 -چارچوب )مدل( محیط

 فناوري -سازمان
Technology-
Organization-
Environment 

Framework (Model) 

TOE 63 31/4  

9 
مدل ترکیبی پذيرش 
فناوري و رفتار برنامه 

 ريزي شده
Combined TAM 

and TPB 
C-TAM-

TPB 
44 01/3  

پذيرش  ها در حوزهمدل نامبرده، پرکاربردترين مدل 9 هک دهدنشان می 1جدول ي هايافته
هاي شايان ذکر است عالوه بر مدلاند. ها به کار رفته% پژوهش 93/82 هستند که درفناوري 
 301ها، مدل ديگر شناسايی شدند که مجموع تعداد دفعات تکرار آنها در پژوهش 16نامبرده، 

ها حاکی همچنین ديگر يافته اند.ها به کار رفتهدرصد پژوهش 07/17ها در بدست آمد. اين مدل
از نظر را رتبه اول ( %47/47) 694اوانی فرديويس )تم( با از آن است که مدل پذيرش فناوري 

 بدست آورده است. هاي مرتبط با اين زمینه کاربرد در پژوهش
( بر اساس تاثیرات مستقیم 1هاي پرکاربرد )جدول هاي هر يک از مدل، مولفه2در جدول 

جدول،  پذيرش فناوري نشان داده شده است. در اين هايو غیرمستقیم آنها بر روي شاخص
نشان دهنده  ،مدلهر اي است که از نظر مفهومی در منظور از شاخص پذيرش فناوري، مولفه

شود. استفاده از آن فناوري تواند منجر به پذيرش فناوري توسط کاربر است و در نهايت می
تند که به صورت مستقیم بر روي شاخص هايی هسمولفه ،منظور از ساختار هسته مدل/نظريه

ها به عبارت ديگر، پذيرش فناوري وابسته به اين مولفهمطرح شده تاثیرگذار هستند. پذيرش 
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هاي هسته تاثیرگذارند و تاثیر هايی وجود دارند که بر روي مولفهدر اين میان، مولفهاست. 
ها، هاي هسته هر يک از مدلمولفهغیرمستقیمی بر روي پذيرش فناوري دارند. به عبارت ديگر، 

در  مفاهیم تشکیل دهنده ساختار هسته نظريه/مدلها با نام اين مولفهها وابسته هستند. به آن
 اند.معرفی شده 2جدول 

 هاي پذيرش فناوري. تجزيه ساختار پرکاربردترين مدل2جدول 

 هانظريه/ مدل رديف
مفاهيم تشکيل دهنده 

 ساختار هسته نظريه/مدل
 ساختار هسته/ساختار اصلی

 نظريه/ مدل

شاخص 
 پذيرش

1 TAM 

. سودمندي استفاده درک 1
 شده

 . سهولت استفاده درک شده2
 نگرش نسبت به رفتار

تصمیم به 
 استفاده

2 TPB --- 
 نگرش نسبت به رفتار
 هنجارهاي ذهنی

 کنترل رفتاري درک شده
 قصد رفتاري

3 UTAUT --- 

 انتظار عملکرد
 انتظار تالش
 نفوذ اجتماعی

 شرايط تسهیل گر

 قصد رفتاري

4 IDT 

-هاي واحد تصمیمويژگی

-.ويژگی1 :متغیر( 3گیري )

 هاي اقتصادي اجتماعی
.متغیرهاي شخصیتی 2
 .رفتارهاي ارتباطی3

 5ي درک شده نوآوري )هاويژگی
.قابلیت 2نسبی .سودمندي1 متغیر(:

. قابلیت 4. پیچیدگی 3سازگاري 
 مشاهده. قابلیت 5آزمون 

تصمیم به 
 پذيرش يا رد

5 TRA --- نگرش نسبت به رفتار 
 هنجارهاي ذهنی

تصمیم به 
 استفاده

6 ISSM --- 

 کیفیت سیستم
 کیفیت اطالعات
 کیفیت خدمات
 رضايت کاربر

 تمايل به استفاده

7 TTF 
 مشخصات وظیفه
 مشخصات فناوري

 تناسب وظیفه با فناوري
تاثیرات عملکردي )کارکرد درک 

 شده(
 استفاده

8 TOE 

. مزيت نسبی، پیچیدگی، 1
 سازگاري، هزينه

.حمايت مديريت ارشد، 2
اندازه شرکت، شايستگی 
فناوري )آمادگی فناوري(، 
 دانش فنی، آمادگی سازمانی

. فشار رقابتی، اجبار شريک 3
تجاري، شدت )حساسیت( 

 اطالعات

 . زمینه فناورانه1
 . زمینه سازمانی2
 . زمینه محیطی3

 فناوريپذيرش 

9 C-TAM-TPB 

. سودمندي استفاده درک 1
شده، سهولت استفاده درک 

 شده

 . نگرش نسبت به رفتار1
 . هنجارهاي ذهنی2

 . کنترل رفتاري درک شده3
 قصد رفتاري
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هاي مولفه ساختار هسته مدل 27حاکی از آن است که در مجموع  2ها در جدول يافته

، متغیر)مولفه(هاي 2دهند. شايان ذکر است که در جدول پرکاربرد پذيرش فناوري را تشکیل می

، TOEعنوان مثال در مدل مستقل و وابسته به يکديگر، با شماره مشابه نشان داده شده است. به 

مزيت نسبی،  نشان داده شده است. اين مولفه وابسته به متغیرهاي 1مولفه زمینه فناورانه با شماره 

در قسمت مفاهیم تشکیل دهنده ساختار هسته  1است که با شماره  هزينه پیچیدگی، سازگاري و

 اند.نشان داده شده

ساختار هاي بکار رفته در قابل مشاهده است، بسیاري از مولفه 2همانگونه که در جدول 

مشابه هستند. به همین منظور کامال يکسان و يا از لحاظ مفهومی با يکديگر ها اين مدلهسته 

الزم به ذکر است که در هنگام تطبیق مفاهیم مشابه،  .وي آنها انجام شديکدست سازي بر ر

هنجارهاي  مولفهتر بود و يا مفهومی رساتر داشت انتخاب شد. به عنوان مثال مفهومی که رايج

نفوذ اجتماعی در مدل ترکیبی پذيرش فناوري و  مولفه باريزي شده ذهنی در نظريه رفتار برنامه

نظر مفهومی مشابه هستند. از  و مدل يکپارچه پذيرش و استفاده از فناوري ريزي شده رفتار برنامه

تر بودن مفهوم نفوذ اجتماعی نسبت به هنجار ذهنی از آن تر و واضحبر اين اساس به دلیل رايج

هاي به کار رفته در ساختار هسته/اصلی نتايج بدست آمده از تطبیق مفهومی مولفهاستفاده شد. 

  آورده شده است. 3نامبرده در جدول مدل  9

 به نسبت نگرشمولفه شامل  18حاکی از آن است که در مجموع ،  3ها در جدول يافته

، پذيري سنجش، سازگاري قابلیت کننده تسهیل شرايط، اجتماعی نفوذ، خودکارآمدي، رفتار

 وظیفه تناسب، کاربر رضايت، خدمات کیفیت، اطالعات کیفیت، سیستم کیفیت، مشاهده قابلیت

 زمینه، شده درک استفاده سهولت، شده درک استفاده سودمندي، شده درک عملکرد، فناوري با

هاي پرکاربرد پذيرش فناوري به در ساختار هسته مدل محیطی زمینه، سازمانی زمینه، فناورانه

 اند.  کاررفته
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 هاپرکاربرد در زمینه پذيرش فناوري هايمدلبدست آمده از تطبیق ساختار هسته هاي . مولفه3جدول 
 نظريه/مدل مولفه رديف

-TAM ،TPB ،C-TAM نگرش نسبت به رفتار 1
TPB 

 TPB ،C-TAM-TPB کنترل رفتاري درک شده(خودکارآمدي ) 2

 ،UTAUT، TPB ،TRA )هنجارهاي ذهنی(نفوذ اجتماعی  3
C-TAM-TPB 

 UTAUT شرايط تسهیل کننده 4

 IDT قابلیت سازگاري 5

 IDT سنجش پذيري )قابلیت آزمون( 6

 IDT قابلیت مشاهده 7

 ISSM کیفیت سیستم 8

 ISSM کیفیت اطالعات 9

 ISSM کیفیت خدمات 10

 ISSM رضايت کاربر 11

 TTF تناسب وظیفه با فناوري 12

 TTF عملکرد درک شده )تاثیرات عملکردي( 13

 UTAUT ،IDT سودمندي نسبی( سودمندي استفاده درک شده )انتظار عملکرد، 14

 UTAUT ،IDT سهولت استفاده درک شده )انتظار تالش، پیچیدگی( 15

 TOE زمینه فناورانه 16

 TOE زمینه سازمانی 17

 TOE زمینه محیطی 18

هاي مدرک( به دو يافته منجر شد. يافته 3922شايان ذکر است تحلیل محتوا بر روي اسناد )

-هاي پذيرش فناوري بود که در نهايت منجر به شناسايی مولفهپرکاربردترين مدلاول مربوط به 

 هاي پذيرشمولفهپرکاربردترين هاي دوم مربوط به فناوري در آنها شد. يافتههاي هسته پذيرش 

اند داشتهها بیشترين دفعات تکرار را نسبت به ساير مولفه هااين مولفه بود. هاي پیشیندر پژوهش

به ترتیب هاي بدست آمده مولفه هاي پرکاربرد نبودند.هاي اصلی بکار رفته در مدلجزو مولفهاما 

 نشان داده شده است: 4در جدول اولويت 
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 هاي پرکاربرد نیستندکه جزو ساختار اصلی مدل ها. پرکاربردترين مولفه4جدول 

 مولفه رديف مولفه رديف

 مشارکت کاربر 7 اعتماد 1

 شخصیت کاربر 8 انگیزش 2

 نگرانی و اضطراب از کاربرد فناوري 9 فرهنگ 3

 برداشت ذهنی از لذت بخش بودن 10 کیفیت درک شده 4

 امنیت 11 متغیرهاي فردي 5

 دانش 12 ريسک درک شده 6

 هستندها جزو پرکاربردترين مولفهمولفه  12، قابل مشاهده است 4در جدول همانگونه که 

  .اندبه کار نرفته (1)جدول  هاي نامبردهکه در ساختار هسته مدل

( 2جدول )هاي شناسايی شده مدلساختار هسته هاي مولفهسازي و تطبیق پس از يکدست

سپس د. بدست آممولفه  30 در نهايت ،(3جدول ) هاي پیشینهاي پرکاربرد در پژوهشو مولفه

، به هاي دانشگاهی ايراندر کتابخانه ي استخراج شدههامولفهاهمیت  تعیین میزانبه منظور 

 10هاي طراحی شده، مقیاس در پرسشنامه صورت پرسشنامه در اختیار اعضاي پانل قرار گرفتند.

اين همچنین براي بیشترين امتیاز بود.  10براي کمترين امتیاز و  1هاي اي و شامل گزينهدرجه

هاي خود را در مورد شده بود تا ايده پرسشنامه حاوي سوال بازي بود که از متخصصان خواسته

گذارند و در هاي دانشگاهی ايران بر پذيرش فناوري اطالعات تاثیر میهر عاملی که در کتابخانه

 لیست نیستند را ارائه کنند. 

بنابراين ، بدست آمد و باالتر 7ا همولفه تماماهمیت  همیان ،اول دور هايپرسشنامه تحلیل در

را براي  مولفه 34 ي پانلبر اين، اعضا عالوه .نشدند حذف دوم دور براي هامولفه از يک هیچ

بندي مقولهواکاوي و کردند، که با  پیشنهادي دانشگاهی ايران هادر کتابخانه هاپذيرش فناوري

به عبارت ديگر، پس از دريافت  باقی ماندند. مولفه 18 ،ها(سازي و فروکاهی داده)مفهوم هاآن

هاي آنها، عوامل پیشنهادي مشابه يا نزديک به هم از نظر پانل و بررسی ديدگاهپاسخ اعضاي 
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حذف گرديد زيرا نیز پیشنهادي اعضا  مولفه 6در اين میان، مفهومی، در يکديگر ادغام شدند. 

هاي نتیجه تحلیل در ي پیشین يکسان بودند.هااين عوامل به نحوي با عوامل ارائه شده در پژوهش

نتايج حاصل از اين مرحله در جدول مولفه بدست آمد.  12 در اين مرحله در نهايت، انجام گرفته

 آورده شده است. 5

 بنديپس از مقوله ي پیشنهادي اعضاي پانلها. مولفه5جدول 

 مولفه پيشنهادي رديف مولفه پيشنهادي رديف

 آموزش 7 شده درک ضرورت 1
 هزينه 8 پذيري دسترس 2
 جويی صرفه 9 رويکردهاي مديريتی 3

 اطالعاتی سواد درحوزه توانمندي 10 فناوري سابقه و معروفیت 4
 ارزيابی و نظارت 11 کاربر پشتیبانی و حمايت 5
 فعلی کاربران تعداد و فهرست 12 تبلیغات 6

 در پانل اعضاي نظرات میانگین و قبلی نظرات با همراه دوم دور رسشنامهپ ترتیب، اين به

در دور آوري شده هاي جمعتمام پاسخ .گرفت قرار اعضا از يک هر اختیار در دلفی اول دور

بدست  6ها باالتر از حله نیز، میانه تمامی مولفهدر اين مر. ر گرفتمورد واکاوي دقیق قرادوم، 

 خود نظر مجددا   پانل اعضاينیز  سوم دورپرسشنامه  درآمد و هیچکدام از عوامل حذف نشد. 

 ، نتايج بدست آمده6در جدول  .کردند اعالم هاهر يک از مولفه اهمیت و تأثیر میزان درباره را

  دور آورده شده است.سه هاي بدست آمده در پاسخ اس میانهبر اس هابه ترتیب اهمیت مولفه

ها انجام سه دور دلفی نشان داد که میانه نظرات اعضای پانل در مورد تمامی مولفه نتايج

دهنده توافق اعضای پانل بر روی اهمیت متوسط به . اين عدد نشان(6)جدول  به باالست 7

های دانشگاهی ايران ها در کتابخانههای بیان شده بر روی پذيرش فناوریباالی تمامی مولفه

 است. 
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 ميانه مولفه رديف ميانه مولفه رديف

 8 امنیت 22 9 سودمندي استفاده درک شده 1

 8 صرفه جويی 23 5/8 آموزش 2

 8 دانش 24 8 سهولت استفاده درک شده 3

 8 تبلیغات 25 8 ضرورت درک شده 4

 8 شرايط تسهیل کننده 26 8 رضايت کاربر 5

 8 عملکرد درک شده 27 8 دسترس پذيري 6

 8 نفوذ اجتماعی 28 8 انگیزش 7

 8 قابلیت سازگاري 29 8 رويکردهاي مديريتی 8

 8 فرهنگ 30 8 خودکارآمدي 9

 8 کیفیت درک شده 31 8 کیفیت خدمات 10

 8 متغیرهاي فردي 32 8 نگرش 11

 5/7 هزينه 33 8 زمینه سازمانی 12

 34 8 سیستم کیفیت 13
فهرست و تعداد کاربران 

 فعلی
5/7 

 7 زمینه محیطی 35 8 معروفیت و سابقه فناوري 14

 7 زمینه فناورانه 36 8 اعتماد 15

 7 ريسک درک شده 37 8 کیفیت اطالعات 16

17 
توانمندي در حوزه سواد 

 اطالعاتی
 7 نظارت و ارزيابی 38 8

 7 مشارکت کاربر 39 8 حمايت و پشتیبانی کاربر 18

 7 سنجش پذيري 40 8 قابلیت مشاهده 19

 41 8 تناسب وظیفه با فناوري 20
نگرانی و اضطراب از کاربرد 

 فناوري
7 

21 
برداشت ذهنی از لذت بخش 

 بودن
 7 هاي شخصیتی کاربرويژگی 42 8
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و پايان دادن به تکرار  های آگاهی از اتفاق نظر میان اعضای پانل دلفیاز روش ديگر يکی

، اعضای دهد که تا چه میزاناستفاده از ضريب هماهنگی کندال است. اين ضريب نشان می دلفی

پانل از لحاظ معیارهای به کار برده شده برای قضاوت در مورد اهمیت عوامل با يکديگر اتفاق نظر 

نفر  10ها بیشتر از هايی که تعداد اعضای پانل آندر پژوهشهماهنگی کندال ضريب مقدار  دارند.

ضريب هماهنگی کندال آيد. حتی اگر بسیار کوچک باشد نیز معنادار به حساب میمقدار آن باشد، 

اعداد هر چند . بود 215/0و  164/0، 106/0به ترتیب برابر  دلفی پژوهش حاضر، اول تا سومدر دور 

دار است. نفر(، اين ارقام معنا 32، کوچک است اما با توجه به تعداد اعضای پانل دلفی )بدست آمده

رشد دوم و سوم در دورهای متوالی کندال هماهنگی میزان ضريب  از طرف ديگر، بر اساس اينکه

( نسبت به 215/0قابل توجهی نداشته است. به عبارت ديگر، ضريب هماهنگی کندال در دور سوم )

توان گفت که میان اعضای پانل بنابراين می درصد افزايش داشته است. 1/5( تنها 164/0دور دوم )

 توان به تکرار دورها پايان داد.میدلفی اتفاق نظر به وجود آمده و 

ها از میزان اهمیت هر يک از مولفهدقیق بندی تعیین اولويت و رتبهدر مرحله نهايی به منظور 

-بدست آورده آزمونباالتری را در اين ای میانگین رتبههايی که مولفه استفاده شد.ای میانگین رتبه

 . (7)جدول  از اهمیت بیشتری برخوردارنداند، 

هاي سودمندي استفاده درک شده، کیفیت سیستم دهد که مولفهنشان می 7ي در جدول هايافته

بیشترين میزان  97/26و  63/28، 10/32اي و رضايت کاربر به ترتیب با کسب میانگین رتبه

 اند. ب کردهها کساهمیت را در میان ساير مولفه
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 هايهاي اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانههاي موثر بر پذيرش فناوريبندي مولفه. رتبه7جدول 

 دانشگاهی ايران

 هامولفه ايميانگين رتبه هامولفه ايميانگين رتبه

 شده درک استفاده سودمندي 10/32 نگرش 03/23

 (فناوريهايويژگیسیستم)کیفیت 63/28 اعتماد 97/22

 کاربر رضايت 97/26 مشاهده قابلیت 84/22

 انگیزش  77/26 تناسب وظیفه با فناوري 77/22

 آموزش  52/26 شده درک کیفیت 21/22

 خدمات کیفیت 32/26 سازمانی زمینه 47/21

29/21 
 بخش لذت از ذهنی برداشت

 بودن
 شده درک استفاده سهولت 24/26

 شده درک ضرورت 50/25 شده درک عملکرد 61/20

 شرايط تسهیل کننده 37/25 سازگاري قابلیت 02/20

 کیفیت اطالعات 35/25 فرهنگ 58/18

 مديريتی رويکردهاي 15/25 هزينه 02/17

 خودکارآمدي 15/25 تبلیغات 42/16

 اطالعاتی سواد درحوزه توانمندي 89/24 محیطی زمینه 63/15

 فناوري سابقه و معروفیت 16/24 شده درک ريسک 68/14

 امنیت 03/24 کاربر شخصیتی هايويژگی 21/14

 پذيري دسترس 94/23 فناورانه زمینه 08/14

 دانش 87/23 پذيري سنجش 77/12

 کاربر پشتیبانی و حمايت 77/23 ارزيابی و نظارت 50/12

 جويی صرفه 63/23 فعلی کاربران تعداد و فهرست 29/12

 اجتماعی نفوذ 47/23 کاربر مشارکت 34/11

18/11 
 کاربرد از واضطراب نگرانی

 فناوري
 فردي متغیرهاي 27/23
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 گيريبحث و نتيجه

ها بندی عوامل تاثیرگذار بر پذيرش فناوریپژوهش حاضر با هدف شناسايی و اولويت

به منظور ارائه چارچوبی جامع در اين زمینه انجام شد. و های دانشگاهی ايران در کتابخانه

ذيرش فناوری، نظريه رفتار مدل پ: هایمدلها درصد از پژوهش 93/82در  که دادنتايج نشان 

 نظريه، نوآوری اشاعه نظريه، فناوری از استفاده و پذيرش يکپارچه مدلريزی شده، برنامه

 چارچوب، فناوری و وظیفه تناسب مدل، اطالعاتی هایسیستم موفقیت مدل، مستدل عمل

به  شده ريزی برنامه رفتار و فناوری پذيرش ترکیبی مدل، فناوری -سازمان -محیط( مدل)

-می هانسبت به ساير مدل نامبردهپذيرش های ند. يکی از داليل پرکابرد بودن مدلاهکار رفت

 طاهردوست از جملهساير پژوهشگران باشد.  شان پیدايشتواند قدمت بیشتر آنها از نظر تاريخ 

 (،1391)فرزين يزدی ، (2003لگريس، اينگهام و کلرت )(، 2017)اولوشوال، ابیوال  (،2018)

های نامبرده نیز دست به نتیجه مشابهی در زمینه پرکاربرد بودن مدل (1387شاکری ) و يعقوبی

بیشترين کاربرد  694با فراوانی  مدل پذيرش فناوری ديويس های نامبرده،مدلاز بین اند. يافته

بودن و يا به عبارت ديگر، پرکاربرد ماندن اين مدل طی يکی از داليل پرکاربرد . ردرا دا

( نیز 1992چنانچه بگوزی )های آن باشد. زيرا تواند تعداد کم مولفههای مختلف، میسال

ها ترين مولفهمدلی کارامدتر است که کم ،ها با قدرت تفسیری برابرکند در بین مدلبیان می

بخودی مدل مولفه بودن کم ( معتقدند که 2003در مقابل ونکاتش و ديگران ). را دارا باشد

)ونکاتش و  خود مطلوب نیست بلکه فقط تا حدی مطلوب است که استنباط را آسان سازد

توان گفت که مدل پذيرش فناوری توانسته است در عین بر اين اساس می(. 2003ديگران، 

-در ساير پژوهش ،نتیجه بدست آمدهها را بیان دارد. هترين مولفمولفه بودن، پرمفهومحال کم

کنند که می ( اشاره2008) 1نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله ونکاتش و باال ها

 بکار گرفته شده، مدل پذيرش فناوری ديويس است. فناوری ترين مدل پذيرش گسترده

جزو  فرهنگ و انگیزش، اعتمادهايی از جمله مولفهديگر نتايج حاکی از آن بود که 

تاثیر آنها بر روی پذيرش فناوری بارها بوسیله محققان ها هستند که پرکاربردترين مولفه
                                                           

1. Bala 
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پرکاربرد های در ساختار هسته مدلها گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. اما اين مولفه

به ديدگاه متخصصان  ازدر پژوهش حاضر نیز  هااند. اين مولفهبه کار نرفته شناسايی شده

مولفه اند. شده تايید های دانشگاهیدر کتابخانه هابر پذيرش فناوری تاثیرگذارعنوان عوامل 

اعتماد در حوزه پذيرش فناوری به معنای میزان اعتقاد کاربر به قابل اطمینان و معتبر بودن 

در به فناوری اعتماد کاربران  (.2009، 1، نقل از هاس1393فناوری به کار رفته است )افخم، 

 شود.می هامندی از خدمات آن فناوری در کتابخانهها، موجب افزايش سطح بهرهکتابخانه

ها ها به کاربران بايد آنبرای اطمینان از اعتماد کاربران، ارائه دهندگان فناوری ها،در کتابخانه

ای، مجموعه منظور از ابزارهای رويه ای در کتابخانه مطمئن سازند.را نسبت به ابزارهای رويه

، نقل از 1393مراحلی است که کاربر ملزم است برای دريافت خدمات طی کند )افخم، 

و  باشد  یيربنای رفتار انسانز تواندمیمولفه دوم، انگیزش است که  (.2007، 2پورشهید

ها، کاربران فناوریدر صورت عدم وجود انگیزه میان  .عملکرد او را تحت تاثیر قرار دهد

به همین دلیل انگیزش به . ها نخواهد بودی آنها نیز پاسخگوی نیازهاحتی بهترين فناوری

های مختلف مورد ها، در پژوهشعنوان يکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پذيرش فناوری

تواند میهای دانشگاهی ها در کتابخانهمیزان انگیزه کاربران فناوریبررسی قرار گرفته است. 

ای تاثیرگذار های کتابخانهها برای انجام فعالیتگیری از فناوریپذيرش و بهرهمیزان بر روی 

ها تاثیر چشمگیر مولفه انگیزش )درونی و بیرونی( بر روی تمايل به استفاده از فناوریباشد. 

ديويس (، 1980) 4و گلداشتاين 3کواورتدر مطالعات پیشین از جمله ها و پذيرش آن

های مهم و فرهنگ يکی ديگر از مولفهنیز تايید شده است. ( 2001(، مون و کیم )1989)

( 2006) 5ها است. چنانچه پژوهشگران مختلف از جمله آکورتاثیرگذار در پذيرش فناوری

های فرهنگی يکی از موانع پذيرش ( معتقدند که عدم توجه به تفاوت2011) 6و کرانجه

استراب، کیل  . نتايج پژوهشهای ديگر استی توسط کاربران در فرهنگهای اطالعاتفناوری

                                                           
1. Has 
2.Pourshahid 
3. Coovert 
4. Goldstein 
5. Akour 
6. Cronje 



 219                        ...        هايهاي اطالعاتی و ارتباطی در كتابخانهچارچوب پذيرش فناوري

 
 

های مینه قابلیت کاربرد مدل پذيرش فناوری در بین کشورهايی با فرهنگ( در ز1997) و برنر

 است. نتیجه کننده اينگوناگون نیز تايید

های بدست تمامی مولفه ،بر اساس نتايج بدست آمده از دورهای اول تا سوم روش دلفی

پذيرش مفهومی  چارچوبها باالتر مورد تايید قرار گرفتند. اين مولفه و  7میانه آمده با کسب 

شامل  چارچوب(. اين 6)جدول  دهندمیشکل  های دانشگای ايران راها در کتابخانهفناوری

علت برای توضیح را رفتار کاربر مبنای مستحکمی  ها برکه بررسی اثرات آن استمولفه  42

های دانشگاهی ايران( در يک محیط خاص )کتابخانه انها توسط کاربرپذيرش يا رد فناوری

ها سازی فناوریگیرندگان پیاده. به عبارت ديگر، اين امر به مديران و تصمیم1آوردفراهم می

هد دی نسبت به آنچه پذيرش کاربر را ارتقا میتروسیعکند تا بینش ها کمک میدر کتابخانه

-مهمترين مولفه ،7بر اساس جدول  همچنین. شود، بدست آورندو آنچه مانع پذيرش او می

های دانشگاهی ايران، سودمندی استفاده درک های تاثیرگذار بر پذيرش فناوری در کتابخانه

( 97/26( و رضايت کاربر )63/28) (های فناوریويژگیکیفیت سیستم )(، 10/32شده )

های دانشگاهی ايران های نامبرده در کتابخانهيل اهمیت بیشتر مولفهيکی از دال .بدست آمدند

 هابرای پذيرش فناوری هافناورینسبت به تواند اهمیت بیشتر به نظرات مثبت کاربران می

های مطرح شده در زمینه فردی باشد. در نتیجه از ديدگاه متخصصان در نظر گرفتن مولفه

انشگاهی ی دهادر کتابخانه هابرای پذيرش فناوریها از اهمیت بیشتری نسبت به ساير زمینه

  ايران برخوردارند.

گیرندگان شود تا مديران، مسئوالن و تصمیمبر اساس نتايج بدست آمده، پیشنهاد می

های بدست آمده در ، بر اساس مولفههافناوریسازی های دانشگاهی، قبل از پیادهکتابخانه

 ز میزان پذيرش آن فناوری در بین کاربران آگاهی يابند. اين امر به آنهاپژوهش حاضر، ا

ها در سازي فناوريهايی را براي طراحی، انتخاب و يا پیادهتا اولويتکمک خواهد کرد تا 

تري داشته هاي درستگیريهاي دانشگاهی به عنوان شیوه عمل پیش رو داشته و تصمیمکتابخانه

                                                           
 هاي آتی ارائه خواهد شد.اين پژوهش توسط پژوهشگران حاضر در حال انجام است و در پژوهش  .1
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کمک شايان نیز نه جلوگیری از هدر رفتن سرمايه و نیروی انسانی در زمیهمچنین باشند. 

 خواهد نمود.ها به آنتوجهی 

 فهرست منابع

میزان آشنايی و استفاده کتابداران دانشگاهی شهر تبريز (. 1394ابراهیم زاده، صنم؛ نقشینه، نادر )

 فناوري اطالعات(،دانش شناسی )علوم کتابداري و اطالع رسانی و . 0/2از امکانات وب 

8 (29 ،)1-14. 

هاي مدل پذيرش فناوري (. روابط ساختاري بین سازه1389احمدي ده قطب الدينی، محمد )

 .142-129(، 2) 5، هاي تازه در علوم تربیتیفصلنامه انديشهديويس. 

 (. میزان آشنايی و استفاده کتابداران1390اسفندياري مقدم، علی رضا؛ حسینی شعار، منصوره )

، کتابداري و اطالع رسانی. 2هاي و ب هاي دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتکتابخانه

14 (1 ،)155-182. 

 2هاي وب(. بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوري1393جو، اعظم ) بهرامی، واحد؛ صنعت

 .92-71(، 2)4، پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانیهاي دانشگاهی ايران. در کتابخانه

(. عوامل موثر بر 1396ريزي، حسن؛ سلیمانی، محمدرضا؛ افشار، مینا )جاللی، زهرا؛ اشرفی 

 مجله. TAMپذيرش فناوري اطالعات توسط کتابداران دانشگاهی اصفهان بر اساس مدل 

 .410-400(، 4) 11، سالمت( تهران )پیاورد پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده

هاي نوين در (. بررسی وضعیت آشنايی، استفاده و سودمندي فناوري1392حسین زاده، نرگس )

هاي تحت پوشش اداره کل کتابخانه عمومی شهر اصفهان از ديدگاه مراجعان به کتابخانه

گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم منظور بهبود خدمات اطالع رسانی. 

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

هاي گیري از فناوري اطالعات در کتابخانه(. موانع زيرساختی بهره1378رپناه، محمدرضا )داو

 .23-1(، 2) 5، کتابداري و اطالع رسانیدانشگاهی ايران. 
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 فصلنامههاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. و کتابداران کتابخانه 2(. وب 1392رشیدي، الهام )

 .139-121 (،1)1، اطالعات مديريت فنون و علوم

هاي رايج درباره پذيرش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات. (. نظريه1388رضايی، مسعود )

 .63-93(، 4)16، هاي ارتباطیپژوهش

(. 1393؛ پاک، امید؛ پاسبان، اسماعیل؛ صفايی؛ زهرا )فرد، خداکرم؛ خسروي، عبدالرسولسلیمی

ي در کتابخانه؛ مطالعه موردي: مدل سازي عوامل موثر بر پذيرش فناوري آر. اف. آي. د

 48، تحقیقات کتابداري و اطالع رسانی دانشگاهی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 

(1 ،)120-105.  

(. بررسی عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات توسط کتابداران 1385، فاطمه )شیخ شعاعی

مدل "تهران : قابلیت کاربرد  هاي دولتی شهرهاي فنی دانشگاههاي دانشکدهکتابخانه

گروه کتابداري و اطالع رسانی، دانشکده ، نامه کارشناسی ارشد. پايان"پذيرش فناوري

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

(. تحلیل عوامل فناورانه موثر 1393عبادللهی، نوراله؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ نوشین فرد، فاطمه )

اس نظريه اشاعه نوآوري راجرز: مورد پژوهشی نرم افزار نمايه بر پذيرش فناوري بر اس

-79(، 26) 7 دانش شناسی )علوم کتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات(، نشريات.

91. 

هاي دانشگاهی (. وضعیت استفاده از فناوري اطالعات در کتابخانه1393علی اکبري، حمیده )

 .121-109(، 4و3) 3، خدمات اطالعاتیها و فصلنامه نظاماستان اردبیل. 

طراحی مدل عوامل کلیدي مؤثر برکاربرد فناوري اطالعات در (. 1384علیدوستی، سیروس )
 ، تهران. ، دانشگاه تهراننامه دکتري. پايانسازمانهاي دولتی

بررسی عوامل موثر بر پذيرش فناوري شناسايی با فرکانس (. 1391فرزين يزدي، محبوبه )

، گروه نامه کارشناسی ارشد. پايانهاي دانشگاهی شهر يزدی میان کتابداران کتابخانهراديوي

 تربیتی، دانشگاه الزهرا.کتابداري و اطالع رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم 

(. فراتحلیل عوامل موثر بر 1392زاده، وجه اله؛ حسن نانگیر، سیدطه؛ رودساز، حبیب )قربانی

 هاي مديريت در ايران )مدرس علوم انسانی(.پژوهشپذيرش فناوري اطالعات در ايران. 

17 (2 ،)1-21. 
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هاي استفاده از فناوري اطالعات در کتابخانه (. وضعیت1392کابانی، خاتون؛ مطلبی، داريوش )

 .102-91(، 7)3، فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتیدانشگاه تبريز. 

اطالعاتی  هايفناوري ارزيابی در فناوري پذيرش هاينظريه (. کاربرد1389) مجتبیکفاشان، 

 .218-193(، 4)13، رسانیکتابداري و اطالعپژوهانه.  متن ها: رويکرديکتابخانه

(. بررسی 1384مشايخی، علینقی؛ فرهنگی، علی اکبر؛ مومنی، منصور؛ علیدوستی، سیروس )

عوامل کلیدي موثر بر کاربرد فناوري اطالعات در سازمانهاي دولتی ايران: کاربرد روش 

 .231-191(، فصلنامه مدرس علوم انسانی )ويژه نامه مديريتدلفی. 

 بر تأکید با فناوري پذيرش مدلهاي تحلیلی (. مقايسه1387يعقوبی، نورمحمد، شاکري، رويا. )
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